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Dispõe sobre a obrigatoriedade de
identificação e instalação de iluminação nas
passarelas, faixas de pedestres e lombo
travessias em rodovias, estradas e vicinais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. l-e Fica determinado que todas as passarelas, faixas de pedestres e lombo
travessias localizadas, ou que venham a ser instaladas, em rodovias, estradas ou
vicinais, sejam identificadas e ilumínadas, no âmbito do Estado do Amazonas.

Art. 2s Deverão ser respeitadas as condições de acessibilidade para pessoas com
defíciência e idosos.

Art.3s Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias da data de sua
publicação oficial.

Paço das Seções da Assembleia Legislat
outubro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que, entre 2000 e
zoto, se repetiu a média anual de30% de mortes por atropelamentos.

Por sua vez, o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta o Brasil, mais
uma vez, entre os países com trânsito mais violento do mundo, na 56e posição em um
ranking de L80 países. O mesmo estudo indica que, entre as cerca de L,25 milhões de
pessoas que perdem a vida anualmente no trânsilo, 23% são motociclistas, 22%
pedestres e 4% ciclistas.

Logo, quase metade das mortes envolvem aqueles com menos proteção.

O pedestre é, de fato, o elemento mais frágil do processo de mobilidade. E deve adotar
um comportamento atento e prudente em todos os momentos.

O presente projeto tem por objetivo proporcionar segurança a estes atores, tornando
mais rápida e segura a tarefa de atravessar as estradas e rodovias. A segurança nas
estradas requer população consciente, e infraestrutura funcional adequada, com
identificação e iluminação das condições técnicas do local.

É comprovado que mesmo havendo a necessidade de caminhar um pouco mais, o uso
das passarelas e lombotravessia, pelos transeuntes, é alto, por questão de segurança.
É indispensável, portanto, a sinalização e iluminação das mesmas, principalmente no
horário noturno para que acidentes sejam evitados.

A preservação da vida humana não pode ficar reduzida a discussão sobre a

responsabilidade pela instalação da rede de iluminação pública em trechos rodoviários
urbanos.

Paço das Seções da Assembleia Legisl

outubro de 20L9.
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